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Årsberetningen 2021 
Denne DN vedtægtsbestemte årsberetning dækker DN Fredensborgs aktiviteter i 2021 til og 

med okt. 2021. Den henvender sig til DN aktive og medlemmer i Fredensborg Kommune, 

Byråd, kommunens forvaltning, lokale samarbejdspartnere og andre interesserede. 

 

Corona situationen satte sit præg på aktiviteterne i bestyrelsen og i kommunen frem til midten 

af 2021. Pga. corona blev DN Fredensborg’s årsmøde 2020 først holdt 25/3 2021 som et digitalt 

møde. Vi har dog faciliteret fine resultater for naturen i årets løb i samarbejde med lokale 

foreninger, myndigheder og borgere. Der er gode velplejede kontakter til kommunens 

forvaltning og kommunalpolitikerne. 

 

De politiske vinde blæser miljøets, naturens og klimaets vej både i vores kommune, nationalt 

og internationalt. Den af Folketinget vedtagne biodiversitets- og naturnationalpark pakke  samt 

udlægninger til urørt skov og lignende initiativer fremmer naturbevarelse og 

naturgenopretning som også reflekteret i kommunens politiker og strategiske planer.  

 

Der er dog brug for forbedret indsats, hvis biodiversiteten skal bevares/øges i Fredensborg 

Kommune. Den bynære natur, rekreative stier, kystlinjen, Esrum Sø og invasive arter bør få 

mere opmærksomhed i kommunens planlægning. 

Der er kommunalvalg 16.nov. 2021. Vi har afholdt stort anlagt vælgermøde om Grøn Politik 

28/10 2021 på KulturStationen i Humlebæk med deltagelse af alle partier og ca. 100 borgerne. 

Naturens små succeshistorier 
Fuglene er tit gode indikatorer på, hvordan naturen har det. I Nivå har rødben fx i 2021 ynglet 

på strandengene for første gang i mere end 40 år og endda med 3 flyvedygtige unger.  

 

 
Rødben, godt camoufleret 

 

Sammesteds har lille præstekrave i år ynglet imponerende 4 flyvedygtige unger fra sin rede 

og har ynglet med held de senere år på strandengene. 

 

Under de hårde kuldemåneder i vinteren 2021 gik næsten alle isfugle i kommunen til. Men 

isfuglen er efterfølgende genindvandret mange steder, så denne akrobatiske fisker igen kan 

ses omkring kommunens åløb. 

Kommunens politikker, strategier og handleplaner 
Kommunens ”Grøn Politik for klima, energi, natur og miljø 2019-2023” og den efterfølgende ” 

Planstrategi 2032 Fremtidens Fredensborg Kommune” danner rammerne for naturforvaltning 

i kommunen. DN Fredensborg har kommenteret på begge vedr. især landskab, plante- og 

dyreliv samt klima og bæredygtighed. 
 

Forsidebilleder: Lønholt Gadekær – udtynding af Nivå Kirkeskov – Karlebo Mølle. 
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DN Fredensborg har gennem Grønt Råd i 2020-21 givet input til de 8 temaer i Grøn Politik. Til 

implementeringen af Grøn Politik, vedtaget i 2019, har kommunen i 2021 således arbejdet 

med 8 handleplaner:  

 

• Rent drikkevand og forebyggelse af jord- og grundvandsforurening 

• Biodiversitet 

• Klimasikring i by, land og kyst (til revision) 

• Cirkulær økonomi og bæredygtigt affaldskredsløb 

• Nedsat CO2-udledning fra bygninger og virksomheder 

• Grøn mobilitet 

• Grøn arbejdsplads 

• Smart city. 

 

Det er handleplanen om biodiversitet, der er mest relevant for DN Fredensborgs 

indsatser, hvorunder klimaplanen også kan få betydning. De to handleplaner er  

grundige oplæg til en vifte af spændende initiativer. 

 

Fredensborg Kommune stiler mod at opsige lejeaftaler på kommunens landbrugsarealer samt 

andre arealer og omdanne dem til naturområder – fx Humlebæk Syd. DN samarbejder med 

kommunen omkring disse fine initiativer. 

 

Fredensborg er klimaplus kommune tilmeldt DN-initiativet ”Giftfri Have”, som frasiger brug af 

sprøjtegifte. Kommunen har udpeget egne arealer til ”Giftfri Have”. 

 

Fredensborg Kommune tilsluttede sig i marts 2021 den nationale biodiversitetskonkurrence 

om at blive ”Danmarks vildeste kommune” udskrevet af Miljøministeren. Kommunen vil 

fokusere på Nivå Ådal, Græstedgård og Humlebæk Syd. 

 

Vi har i 2021 koordineret med kommunen omkring strategier, projekter, digitale naturmøder, 

sager, etc. Det glæder os, at NSPV planlægger og gennemfører mere naturvenlig naturpleje 

og naturgenopretning. 

Klimaet i fokus 
 

 
I Kokkedal er Usserød Å klimasikret med dobbeltprofil for at imødegå oversvømmelser. 

 

Klimahensyn integreres i flere og flere af de sager og projekter, DN Fredensborg beskæftiger 

sig med og vil prioritere fremover. Fredensborg Kommune har i foråret 2021 nedsat et stort 

Klimaråd med to årlige møder, hvor DN Fredensborg har udpeget en repræsentant.  

 

Formålet med Klimarådet er at understøtte kommunens grønne omstilling i samarbejde med 

borgerne, erhvervsliv og organisationer. Klimarådet vil sætte klimadagsordner, rådgive 
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byrådet og de politiske fagudvalg, fremme reduktion af CO2-udledning mv. og være 

kommunens klimaambassadør over for organisationer og offentlighed. En nedsættelse af 

klimabelastning med 70 % i 2030 betyder, at vi til den tid kun må udlede 30 % af vores 

udledning i dag.   

 

Klimarådet har afholdt to møder i 2021 i april og sep. samt en stor klimakonference med 

ca.140 deltagere 19/8 på Fredensborg Skole Wilhelmsro. Her var bred borgerdeltagelse, 

foreninger, politikere og borgmester. DN Fredensborg havde en velbesøgt stand. 
 

Tre udvalgte DN indsatser for naturen i 2021 
 

1: Nivå Havn og det fredede område Svanesøen 

 

 
 

Skitse af påtænkt udvidelse af havnens areal (sort skravering) i det fredede område på billedet op til Nivå Havn. 

 
Kommunens store udviklingsprojekt i Nivå Havn involverer foreninger i havnen og lokale organisationer og har været 

under forberedelse i flere år. DN Fredensborg har deltaget i interessent- og borgermøder. 
 

Langs Øresundskysten er det kun Nivå Bugten, der har rørskov og strandeng. Området ”Svanesøen” tæt på Nivå 
Strandpark er attraktivt for fugle året rundt. Selv en mindre arealreduktion af Svanesøen, kan føre til, at sky 

ynglefugle, fx vandriks og troldand, forsvinder.  
 

Naturen er omgivet af færdsel også til havs i Nivå Bugten. Den planlagte udbygning af foreningernes faciliteter i Nivå 
Havn vil øge tilstrømning til området og give pres på natur og særligt fugleliv. 

 
Kommunen søgte i 2020 Fredningsnævnet om udvidelse med 2000 m2 til parkeringspladser og infrastrukturanlæg ind 

i den fredede rørskov i Svanesøen. Vi har 26/6 2020 indgivet høringssvar, der modsætter sig dette. DOF har bidraget 

til vores høringssvar vedr. fuglelivet. Fredningsnævnet foretog besigtigelse 16/12 2020. 
 

Fredningsnævnet gav 24/1 2021 afslag på Kommunens dispensationsansøgning og gav således DN Fredensborg 
medhold og dermed sikret arealet. Fredningsnævnet giver principielt afslag på at dispensere for fredningen i området 

til et sådant formål.  
 

Fredensborg Kommune har meddelt DN Fredensborg, at man opgiver sagen og i stedet satser på parkering lige vest 
for strandvejen på det store græsareal over for havnen. 
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2: Retningslinjer for badebroer langs Øresund 
Øresundskysten er blandt de mest attraktive områder i Fredensborg Kommune. Det gælder både for folk, der går tur, 
badegæster, sejlende, private grundejere og andre. De senere år har Fredensborg Kommune oplevet en stigende 

efterspørgsel på at etablere badebroer. DN Fredensborg mener ikke, at flere badebroer gør kysten mere attraktiv – 

tværtimod. Derfor ser vi gerne, at der opføres så få og så diskrete broer som muligt, og at man deles om broerne. 

 

 
 

Badebro tæt på Sletten Havn i Humlebæk med Hven i baggrunden. 

 
Fredensborg Kommune har bedt DN Fredensborg om forslag til nye retningslinjer for opsætning af badebroer langs 

Øresundskysten. Udgangspunktet for vores forslag afleveret 24/4 2021 er beskyttelse af landskab og natur inkl. 
vandsiden. Vi har hentet inspiration fra andre kommuner. Vores forslag til retningslinjer for etablering af badebroer: 

 
•Broerne skal være diskrete, og der bør være adgang for offentligheden til nye badebroer. 

 
•Badebroer skal være korte og højst 30 m af hensyn til kajakker, robåde, surfere og andre mindre 

”fartøjer” som sejler langs kysten tæt ved land. 
  

•Vanddybden for enden af broen må højst være 1.50 m. Bredden af brodækket må højst være 1,5 meter.  
•Brodækket må max være 1 meter over daglig vande.  

 

•Der må ikke opsættes en privat badebro når der i forvejen er offentlig tilgængelig bro inden for 100 m.  
 

•Matriklens strandbredde skal mindst være 30 m.  
 

•Ud for strandparceller, der helt eller delvist er fredet eller inden for strandbeskyttelseslinje, gives kun 
tilladelse til opførelse af  badebro, når flere end 2 husstande er fælles herom.  Summen af matriklernes 

strandbredde skal være mindst 30m.  
 

•Ingen af broens dele må række ind over selve strandarealet.  
 

•Ingen rækværk, brohoveder eller sidebroer på broen eller afskærmning som hegn, presenninger eller 
lignende.  

 

•Ingen forbudsskilte, belysning eller møblement, bådfortøjning eller både ophængt i spil på broen. 
 

Disse retningslinjer kan finde anvendelse i Kommunens sagsbehandling og for DN Fredensborg, når der kommer 
badebrosforslag i høring. 
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3: Nivå Kirkeskov 

 

 
 
Nivå Kirkeskov er en privat skov ejet af Den Hageske Stiftelse og er en del af fredningen af Usserød og Nivå Ådal. Den 

Hageske Stiftelse søgte i 2020 Fredningsnævnet om dispensation til at afdrive ca. 2 ha med hovedsageligt nåletræer 
fra 40’erne med rødgran og grandis i dårlig stand og en del lærk fra 60’erne. 

  

Der vil så ske genplantning med blandet ikke nøje specificeret løvskov med bl.a. avnbøg, som forbedrer områdets 
naturværdi sammen med enkelte eksisterende og udplantede skovfyr. Desuden ønskes lysåbne områder med flere 

skovbryn, og flere udsigter til og fra kirken. En del af de fældede træer vil blive efterladt på skovbunden, da dødt ved 
fremmer biodiversiteten. 

 
DN Fredensborg har 29/7 2020 efter besigtigelsen i juli 2020 med kommunen, ejer Jørgen Hage og hans 

rådgiver/entreprenør Skovdyrkerne Øerne anbefalet projektet til Fredningsnævnet, da det fremmer biodiversiteten. 
Fredningsnævnet har 12/3 2021 givet dispensation til afskovning og genplantning, som angivet i ansøgningen. Det er 

en særdeles gennemarbejdet dispensation fra Fredningsnævnet med skovfaglig analyse, gode råd fra Naturstyrelsen 
(NST) til plantning og krav til ansøger om at tage hensyn til beskyttede arter ved fældninger – fx flagermus. 

 

 

Skovene 

Urørt skov, store græssere og rekreative aktiviteter 
DN Fredensborg og Hillerød arrangerede i samarbejde med NST 18/8 2021 en ekskursion i 

Gribskov for alle nordsjællandske DN afdelinger. Her blev der med en guide fra NST kigget på 

urørt skov ved Skovskolen og lysåbne arealer i skoven med græssere. Senere var der 

præsentation af Skovskolen og samarbejdsmuligheder blev diskuteret. DN Samråd 

Nordsjælland bruger Skovskolen til arrangementer og møder.  

 

NST har udstukket et område i Gribskov med indhegninger til store græssere som naturplejere 

i den nye Naturnationalpark Gribskov, hvor der også er urørt skov.  De store græssere har 

været omdiskuteret i 2021 i pressen, på Samrådsmøder og med NST Nordsjælland. DN går 

nationalt ind for naturnationalparker.  

 

DN´s detaljerede høringssvar til NST naturnationalpark Gribskov beskrivelse blev afleveret 

23/6 2021 til NST med også input fra DN Fredensborg og kan findes på Samrådets Podio. NST 

naturnationalpark Gribskov beskrivelse efter høringer findes på NST www. 

 

Der er ikke forslag til naturnationalpark i Fredensborg Kommune. Naturnationalpark Gribskovs 

katalog af indsatser er imidlertid relevant for forvaltningen af statsskove i også Fredensborg 

Kommune – fx omkring græssere, hvor der nu er indhegning i Knurrenborg Vang.  
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NST’s ansvarlige for alle rekreative aktiviteter i NST Nordsjælland sidder med i Grønt Råd. Her 

udveksles erfaringer med kommune og lokale organisationer vedr. statsskovene i kommunen. 

 

Grønholt Vang 

 

Grønholt Vang set fra Grønholt Kirke. 

Vi har i 2021 forlænget samarbejdet med skovfogeden i Grønholt Vang vedr. ringbarkning af 

Tsuga graner fra Nordamerika og andet. Målet er at skabe først stående og siden liggende 

træruiner til forøgelse af biodiversiteten. Tsuga nåletræer er ikke naturligt forekommende i 

Danmark. 

 

Knurrenborg Vang 

 

Knurrenborg Vang set fra Roland øst for skoven. 

 

NST Nordsjælland har i den vestlige del af Knurrenborg Vang i 2021 udvidet græsningen fra 

ca. 1,6 ha til ca. 19,5 ha pga. det fine naturpotentiale. Målsætningen er at lave ekstensiv 

græsning med kreaturer med en lang udbinding – naturgræsning med biodiversitetsformål.  

 

Der er stødhegn til en kvægfold færdiggjort i foråret 2021 i kontakt med DN Fredensborg. 

Området er relativt stort og rummer engarealer søer/vandhuller samt ældre skov. Projektet er 

fint i tråd med NST’s bestræbelser på at indføre store græssere til naturpleje i skovene. 

 

NST har etableret to låger og primitive ”stenter”, så publikum kan komme ind i det dejlige 

naturområde. Anlæg af stier kommer på tale, når dyrene har åbnet landskabet. Foreløbig er 

der kun omkring 7 kreaturer, hvilket nok er for få til at sætte afgørende præg på landskabet. 
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Den ene låge til det nyligt indhegnede område i Knurrenborg Vang. Man skal vænne sig til, at de strømførende 

ledninger også sidder lavt og ofte delvist skjult i den opvoksende skovbund. 

Naturpleje 
Offentligt høslæt på Skovfogedengen i Grønholt Vang med borgere i begrænset antal pga. 

corona fandt sted 29/5 og 26/6 organiseret af Fredensborg Høslætlaug, der i 2009 blev 

etableret af DN Fredensborg. Høslættet gennemføres 2-4 gange årligt efter aftale med NST 

Nordsjælland. Måske kan praktikanter fra Skovskolen inddrages, som vi har diskuteret det 

med Skovskolens direktør? 

 

Herudover udfører vi løbende naturpleje med le rundt omkring i kommunen – fx på Højsager 

Møllebakke. Det afslåede materiale fjernes visse steder af Nordsjællands Park og Vej (NSPV). 

Karlebo Mølle, som også er en del af Fredensborg Møllelaug, har henvendt sig til DN 

Fredensborg og kommunen vedr. muligheder for slåning og fredning på deres møllebakke. 

 

DN Fredensborg har desværre meget begrænset aktivbemanding til rådighed til at udføre 

naturpleje og til at koordinere initiativer, der byder sig til. 

 

 
Naturpleje med græssende køer i Nivå Ådal. 

Græstedgård 
Græstedgård naturgenopretningsprojekt i Kokkedal rummer fine intentioner og er på vores 

opfordring med i kommunens ”Planstrategi 2032” som en model for naturgenopretning.  
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Kommunens PMK-udvalg har 1/4 2020 godkendt projektbeskrivelse med plejeplan. DN 

Fredensborg har afleveret høringssvar til plejeplanen, som kommunen har kommenteret på i 

detaljer og indarbejdet i plejeplanen. Vi er løbende i faglig dialog med kommunen og NSPV om 

naturgenopretning. Driften af arealerne vil fremover stadig ligge hos NSPV.  

 

 

Skilt ved lågen til den midterste fold ved Græstedgård informerer om projektet. 

 

Høslæt vil foregå 2 gange årligt, men ikke hvor der er afgræsning.  Der tages et tidligt høslæt 

og et sent høslæt på et tidspunkt, så blomsterne har mulighed for at sætte og modne frø. Der 

er i nov.–dec. 2020 sat hegn på marken nord for Græstedgård med den midterste fold. Her er 

tegn på øget biodiversitet med sommerfugle, insekter osv. Fredensborg Kommune vil supplere 

med høslæt, hvis kreaturerne ikke græsser arealerne tilstrækkeligt af.  
 

Humlebæk Syd 
 

 
Pleje- og rehabiliteringscenter ” Skovgården” i Humlebæk Syd ligger i et åbent område. 

Kommunen ejer arealet, som gennem flere år har været forpagtet ud til almindeligt landbrug. 

De 40 hektar udlægges nu som naturområde med høj biodiversitet med bl.a. insekter, 

blomster, fugle samt rekreative stier. Det har DN Fredensborg arbejdet på længe. 
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Der er politisk enighed om, at der med den nylige opførsel af pleje- og rehabiliteringscenter 

”Skovgården” ikke skal bygges/udstykkes/bortforpagtes fremover i Humlebæk Syd området. 

 

Vi har deltaget i borgermøder siden 2008 ang. det store boligprojekt, Plejecenter Skovgården, 

naturpleje i Farom Mose, planlagte udendørs tennisbaner ved det nye idrætscenter ved 

Langebjergvej og flytning af en byggeret ud mod Dageløkkevej fra Mosevej. 

 

Vilde rabatter i byerne  
NSPV køre en biodiversitetskampagne i Fredensborg og Helsingør kommuner. Projektet er et 

samarbejde mellem Fredensborg Kommune (Vand og Natur), Helsingør Kommune (Natur og 

Miljø) og NSPV. Det er stor politisk opbakning. Vi er med i projektet ”vilde rabatter” gennem 

møder med kommunen over de sidste 4-5 år. Projektet indgår i DN’s arbejde med bynær natur 

i naturkommuner. 

 

Redekasser hjælper fuglene 
 

 

Redekasser samles af interesserede borgere. 

DN Fredensborgs redekassedag afholdtes 4/9 med ca. 25 besøgende, heraf mange børn.  

Her er træ, der er skåret til i de korrekte mål, klar til at deltagerne samler en redekasse, som 

de kan få med hjem. Man får lavet det hul, der passer til den fugl, man gerne vil have til at 

flytte ind. Der blev fremstillet 20 redekasser ved bålhytten i Kelleris Hegn ved NSTs 

Planteavlsstation i Humlebæk.  

Rekreative stier 
Som påpeget af Landsbyrådet til Grønt Råds møde 14/9 2021 er der behov for rekreative 

stiforbindelser mellem byerne, landsbyerne og de rekreative områder og internt mellem de 

rekreative områder inkl. statsskovene. På den måde får vi i kommunen et sammenhængende 

rekreativt stisystem med forbindelse til stisystemerne i byområderne. 

Kommunen har løbende ved møder i Grønt Råd lovet stigende opmærksomhed omkring stier. 

Retstilstanden for de forskellige stityper er dog uklar, og der er bl.a. rekreative stier og trafikale 

stier.  

Kommunens arbejde med stikort lå næsten stille i 2021 pga. corona og omstruktureringer. 
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Gammel Skæremølle Bro går over Langstrup Å, stammer fra ca. år 1600 og er blandt de ældste stenbroer i Danmark. 

Langstrupstien starter/slutter ved Strandvejen i Nivå og fører forbi Gammel Skæremølle Bro i 

Roland sydøst for Knurrenborg Vang og videre gennem Knurrenborg Vang til Fredensborg. 

Stien drager således fordel af statsskovenes stisystem. Men fra Skæremølle Bro må man følge 

landevejen til Langstrup for at nå Langstrupstiens fortsættelse i Langstrup Mose. 

 

 

Laveskov: i statsskovene er stinettet og skovvejene veludbyggede. 

Trampestier har også i 2021 givet anledning til lokale uenigheder bl.a. om, der i det helet taget 

er en sti. Stier bliver oppløjet og afhegnet af lodsejere, hvilket anmeldes til kommunen af 

naboer. Kommunen påbyder så måske reetablering af stien, som man iflg. 

naturbeskyttelsesloven ikke bare kan nedlægge. Kommunen kræver i nogle tilfælde endvidere 

dokumentation for stiens benyttelse. DN Fredensborg har i 2021 i samarbejde med 

landsbylauget i Langerød især beskæftiget med en mulig trampesti mellem Langerød og 

Danstrup Hegn for nemmere adgang til skoven og stationen i Langerød. 
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Langstrup Mose 

Naturgenopretning i Langstrup Mose  
Langstrup Mose er et enestående lavbundsområde: en spændende naturmosaik af enge, 

mosehuller, småskove og dyrkede marker. Langstrup Mose er ikke fredet, men mange 

parceller er beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 (sø, mose, eng). 

 

På den tidligere Karlebo Jagtforenings nedlagte skydebane i Langstrup Mose er et større 

kommunalt projekt til oprydning og naturgenopretning færdiggjort i 2020 med et budget på 7 

mil. kr og indspark fra os. Det er bl.a. oprettet 3 søer i mosens østligste del. Kommunens store 

investering har bl.a. udvirket, at den årlige jagt på kommunale arealer ikke fandt sted i 

Langstrup Mose i 2021. 

 

Skydning i Langstrup Mose 
Asminderød Grønholt Jagtforening ejer selv deres skydeterræn i Langstrup Mose og har 

miljøgodkendelse til skydning. Men lerdueskydning, skydetræning og prøver til jagttegn giver 

støj for dyreliv — ikke mindst fugle — og for naboer på især Langstrupvej, Lønholtvej, 

Oldvejen, Rolansdsvej og Vejenbrødvej samt for naturvandrere og cyklister. DN har i 

forbindelse med diskussioner om jagt på kommunale arealer holdt møde med jagtforeningen i 

april 2021. 

 

En nabogruppe organiseret i borgergruppen ”Langstrup Moses Venner” kører en langvarig 

retssag mod jagtforeningen om støj fra skydning, som er målt til at være over Miljøstyrelsens  

beregnede grænseværdier. DN Fredensborg afventer resultatet af retssagen, som foreløbigt 

er udsat til 2022. 

 

Modelflyvning i Langstrup Mose 
Modelflyvning i Langstrup Mose forstyrrer fuglelivet og naturens balance i og omkring de 

berørte matrikler. Men Planklagenævnet har 29/10 2020 stadfæstet kommunens 

landzonetilladelse til flyvning med modelfly på arealet mange år frem i tiden. Denne afgørelse 

kan ikke ankes. 

 

Nordsjællands Fjernstyrings Klub (NFK) har i nov. 2020 søgt kommunen om landzonetilladelse 

til en ny tilsvarende skurvogn og til det eksisterende maskinskur. Vi har holdt et par møder 

med modelflyverne og 5/1 2021 afleveret en skrivelse til PMK-udvalget, der lægger vægt på 

naturgenopretning og foreslår, at der ikke gives landzonetilladelse til maskinskur og skurvogn. 

PMK-udvalget har på sit møde 11/1 2021 valgt at følge forvaltningens anbefaling om, at der 

skal gives landzone tilladelse til NFK skurene efter nabohøring. 

 

DN Fredensborg besluttede, efter møde med modelflyverne og en byrådspolitiker som mægler, 

ikke at påklage landzonetilladelse til skurene til Planklagenævnet, da det nok vil give bedre 

mulighed for med kommunen at lave naturgenopretning i mosen. Vi havde ringe udsigt til at 

vinde sagen i Planklagenævnet på en anke. NFK nu har en landzonetilladelse til skurene. 

 

Jagt på kommunale arealer 
Danmark Jægerforbund søgte kommunen om tilladelse til at afholde jagt på kommunale 

arealer i 2021-22. Det blev behandlet på Byrådsmøde 26/4 efter der var flertal mod jagt i 

Økonomiudvalget 19/4 og omfattende skriveri om jagt i lokal presse. 

 

Jægerforbundet søgte om følgende: 

 

Hele jagtsæsonen 

•Ved Endrupvej 64, Fredensborg, ca.12 ha til duejagt og jagt på råvildt. 

•I Langstrup Mose, ca. 18 ha til jagt på råvildt- og drivjagt. 

•Nord for Fredtoften betegnet ”Sømosen” 8,75 ha til råvildt- og drivjagt. 
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•Ved Kejserdal (17,65 ha) til råvildt- og drivjagt samt jagt på skade, krage 

og skovdue. 

  

Råbukkejagt – 16/5  til 15 /7. 

•To råbukkejagter på hvert af ovennævnte arealer ved Endrup, i ”Sømosen” 

og ved Kejserdalen. 

 

Byrådet bedte om udtalelse fra DN Fredensborg om jagt på kommunale arealer, som blev 

mailet 16/4 til kommunen. DN Fredensborg fraråder jagt på kommunale arealer, fordi det 

strider mod naturhensyn i de små områder. 

 

Bortset fra Langstrup Mose fik Jægerforbundet den ønskede jagttilladelse af Byrådet 26/4. 

Afslaget på jagt i Langstrup Mose blev hovedsageligt begrundet med kommunens store 

udgifter på 7 mil. kr til naturgenopretning efter den nu nedlagte Karlebo Skydebane. 

 

Ridehaller og andre bygninger i landområdet 

 

Fredensborg har mange hesteejendomme, hvilket præger landområderne og kræver tilladelser. 

Der har i årets forløb været en del sager vedr. bebyggelser på landet, ride faciliteter, ridehaller 

og landzonetilladelser, som vi har besigtiget og kommenteret på i dialog med borgere, naboer 

og kommune. Den nye planlov fra 2017 og skovbyggelinjen er tit i spil. 

Sølyst Strandpark 
Sølyst Strandpark er den nye bebyggelse mellem Gl. og Ny Strandvej ved Nivå Havn. 

Bygherren ønskede et tillæg til lokalplanen, som ville åbne op for at erstatte den gamle nu 

nedrevne forvalterbolig med nyt byggeri, anlæggelse af p-pladser på et område som ellers var 

friholdt samt anlæg af støjværn. 

DN Fredensborg påtalte forslaget, som ville forringe oplevelsen af det omkringliggende fredede 

område og udsigten til Øresund. Lokale grundejerforeninger protesterede også.  

Heldigvis var vores politikere lydhøre: i det endelige lokalplanstillæg udgik støjværn og p-

pladser. Desuden blev antallet af nye boliger på forvalterboligens grund reduceret betydeligt i 

forhold til bygherrens ønske. 
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Nybebyggelse i Sølyst Strandpark i oktober 2021. 

Lergravene i Nivå: fugleplatform og skovtårn 
Lergravene skal være Nivås grønne hjerte med et aktivitetsareal og mere stille naturområder, 

som beskrevet i helhedsplanen.  

 

Helhedsplanen for Lergravene i Nivå er blevet til i et tæt samarbejde mellem borgere, 

interessenter herunder DN Fredensborg og kommunen. Vi følger projektet tæt og deltager i 

møder om denne bynære natur. 

 

Kommunen har op til Nivaagaard Sø, hvor Nivåvej møder Gl.Strandvej, i 2021 etableret en 

velbesøgt åben træplatform for bl.a. fuglekiggere. Her er en handicap-tilkørselsrampe. 

 

 
Den ny udsigtsplatform i Nivaagaard Sø i Lergravene. 

 

 

Et skovtårn er ved at blive projekteret i lysningen lige nord for Teglesøen. I skovtårnet skal 

der være mulighed for at komme op til træerne, nyde udsigten og spise medbragt mad i 

tørvejr. DN Fredensborg, DOF og lokale grupper deltager i det forberedende arbejde. Tårnet 

skal fremstå let, lyst, åbent og imødekommende uden opholdsrum under tårnet. Indendørs 

aktiviteter kan ske andre steder. 

 

Ren lergravssø 
Den store lergravssø, Nivaagaard Sø, nord for Nivåvej og øst for banen kunne iflg. en 

kommunal plan, hvis vandstanden sinkes ca. en meter, fungere som forsinkelsesbassin for 
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regnvandet. Det er der brug for med stigende nedbør, og når Nivås bymidte byfortættes i de 

kommende år med kloakering og andet.  

DN Fredensborg fik sammen med lokalpolitikere inddraget en rapport fra okt. 2020 fra 

Fiskeriøkologisk Laboratorium i beslutningsprocessen og skaffet stor presseomtale, hvilket 

førte til en afvisning af planen. Rapporten fra Fiskeriøkologisk Laboratorium konkluderer, at 

søens gode vandkvalitet og vandmiljø næppe kan opretholdes ved at bruge søen som 

overløbsbassin.  

Andre løsninger fx med rør ud i Øresund, forøget separatkloakering og andet må nu forfølges. 

 

Anvendelsen af lergravsområdet er skitseret i helhedsplanen, som er under stadig udvikling. 



16 

 

 

Udvalgte øvrige sager/projekter i 2021 
 

 

Placering af solceller/solfangeranlæg i Fredensborg Kommune. 
 

 

Nedrivning af forfalden meget stor ejendom på Langstrupvej 45. 

 

 
Moleforlængelse med 40 m i Sletten Havn. 

 

 

Ny cykel og gangsti ml. Nivå og Dageløkke. 
 

 

Placering af mobilmast ved Louisiana. 

 

 
Placering af aftægtsbolig på Fredtoftevej. 

 

 

Diverse vedr. ridehaller, ridebaner, etc. 
 

 

Biodiversitet på Torpen Kirkegaard i Humlebæk v. kapellet. 

 

 
Aktivitetsområder i Kellerisfredningen for Krogerup Højskole. 

 

 

Regionale programmer 

Fredningsforslaget for Esrums Søs omgivelser  
 

 
Esrum Sø set fra sydøstsiden. 
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Forslaget til Fredningsnævnet 1/3 2019 er stillet af DN og Hillerød Kommune. 

Fredningsforslaget er en af de største sager DN Fredensborg har arbejdet med. Forslaget 

omhandler revision og samling af Esrum Sø fredningerne og en sti rundt om søen i de fire 

kommuner omkring søen: Gribskov, Helsingør, Hillerød og Fredensborg. 

 

De tre primære grunde til fredningsforslaget er: 

 

•Den begrænsede adgang for offentligheden til Esrum Sø og dens omgivelser. 

•De bevaringsværdige landskabs-, natur- og kulturværdier. 

•De eksisterende utidssvarende småfredninger i tilknytning til Esrum Sø. 

 

Ialt ca. 718 ha, hvoraf ca. 157 ha er nye fredede områder.  

 

DN’s sekretariat, DN Fredensborg og DN afdelingerne i Hillerød, Helsingør og Gribskov 

kommuner har deltaget i forberedelserne af forslaget sammen med Hillerød Kommune. Vi har 

været til borgermøder og besigtigelser arrangeret af Fredningsnævnet. Der er lavet en 

miljørapport med en positiv vurdering af miljøkonsekvenser af fredningsforslaget. 

 

Indsigelserne (50) og processen med at udarbejde fredningsforslaget har katalyseret 

spændende temaer omkring naturbeskyttelse i området i mange fora med deltagelse af lokale 

interessenter. 

 

Fredensborg Kommune støtter ikke fredningsforslaget, og heller ikke det i 2020 reviderede 

forslag med bl.a. en omlægning af en stistrækning. Det samme gælder Gribskov og Helsingør 

kommuner. Afvisningen indbefatter formål, søsti, sammenlægning af småfredninger og 

restriktioner på hestehold m.v. Årsagerne er hovedsageligt mulige begrænsninger for lodsejere 

og afledte svært gennemskuelige økonomiske konsekvenser for kommunerne. Der er betydelig 

lodsejermodstand mod søstien. 

 

Der har i 2021 været omfattende debat i pressen særligt omkring søstien med indlæg fra også 

DN Fredensborg. Fredningsnævnet foreløbige afgørelse fra sep. 2021 afviser søstien men 

bakker op om samlingen og ændringerne af eksisterende fredninger.  

 

Endelige afgørelse fra Fredningsnævnet senest 15/12 2021. DN vil indbringe 

Fredningsnævnets afgørelse for Planklagenævnet, hvis Fredningsnævnet tager stien ud af 

fredningsforslaget. 

 

En ændret sti bestående af bare 1 m brede trampespor kun for gående, kan imødekomme 

kommunerne vedr. udgifter til anlæg og vedligeholdelse til stien samt gene for lodsejere og 

naturen. Samtidig kan disse trampespor forsynes med klaplåger og andre forhindringer for 

cykling. 

 

 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland består af store statsskove, søer, overdrev, agerland, 

heder og sågar sandflugtslandskaber. Parken blev indviet 29/5 2018 efter ca. ti års debat. Den 

er med 263 km2 Danmarks næststørste nationalpark strækkende sig over fem kommuner: 

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød. Nationalparken er fragmenteret over 

et stort område. 

 

I Fredensborg Kommune omfatter nationalparken Esrum Sø, Kelleris-kilen, Krogerup-skovene, 

Fredensborg Slotspark, Grønholt Hegn, Grønholt Vang, Danstrup Hegn og nogle lodsejeres 

jorder, især omkring Grønholt. Vi er i løbende kontakt med NST via Grønt Råd omkring 

rekreative udnyttelse as skovene og tilstødende stier i omliggende områder. 

 

Nationalparkplan 2020-26 indrammer indsatserne frem til 2026. Vi har kommenteret på den 

omfattende plan og deltaget i offentlige møder og diskussioner med nationalparksekretariatet 

de sidste fire år. Det første naturprojekt i Fredensborg Kommune med støtte fra 
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Nationalparken og kommunen kører fortsat ved strandengen nord for Humlebæk Havn, som 

er med i nationalparken. Nye projekter vil følge trop i kommunen. 

 

Region Hovedstadens Råstofplan 2016/2020 og 

miljørapporten 
Region Hovedstaden har i 2020 haft Råstofplan 2016/2020 i høring, og vi har tidligere deltaget 

i borgermøder herom. Der er nu lavet den manglende miljørapport, som var årsag til tidligere 

fremlæggelser af Råstofplan 2016 og 2020 var ugyldige. Råstofplanen 2016/2020 blev således 

12/10 2021 godkendt af regionsrådet. 

 

Råstofplan 2016/2020 udpeger igen et interesseområde ved Lille Toelt til godkendelse som 

graveområde og dermed grusgrav. Vi har i høringssvar i nov. 2020 til Region Hovedstaden – 

som også kommunen – igen modsat os Lille Toelt som interesseområde. Det vil ødelægge fine 

landskabelige værdier set med frit udsyn mod øst fra Kongevejen, og vil øge trafikken omkring 

Toelt, hvor der i forvejen er en losseplads.  

 

Vi har deltaget i Samrådets bemærkninger til Råstofplan 2016/2020, som er koordineret af DN 

Allerød og Helsingør Her er bl.a. lagt vægt på naturgenopretning af grusgrave. 

 

Regionen har foretaget fornyet offentlig høring af forslag til Råstofplan 2016/2020 og fornyet 

partshøring af enkelte forslag til nye graveområder. Miljøstyrelsen havde kommentarer til 

følgende emner i Miljørapporten til forslaget til Råstofplan 2016/2020: 

 

• Natura 2000-områder 

• Vandforsyning 

• Vandmiljøinteresser 

• Landskab og geologi 

• Transportkorridorer i Fingerplan 2019 

• Grønne kiler i Fingerplan 2019. 

Transportkorridoren, Ring 5 Nord, Overdrevsvejens 

forlængelse og H-H forbindelsen 
Der har ikke i 2021 været væsentlige beslutninger eller udvikling omkring større 

infrastrukturprojekter i kommunen.  

 

En H-H forbindelse lurer dog i kulissen, og der vil i givet fald også skulle etableres forbedret 

tilstødende forbindelser over land som en R5 nord/Overdrevsvejens forlængelse. En 

vejtunnelen og en banetunnel påvirker trafikken og miljøet. Helsingør er den eneste kommune 

i Nordsjælland, hvor borgmesteren er for en H-H forbindelse. To H-H tunneller vil betyde klima 

og biodiversitets påvirkning sammen med produktion, vedligeholdelse og transport af 

sænkekasserne.  

 

I Øresund, hvor fiskeres brug af bundtrawl har været forbudt i 80 år, er der et rigt, biologisk 

liv med fisk, tanglopper og vandplanter. De planer som Vejdirektoratet og svenske Trafikverket 

har analyseret og fremlagt, får indflydelse på en mulig marin nationalpark i Øresund, som 

Helsingør Kommune også arbejder på. 

 

DN Fredensborg ture/arrangementer 
DN Fredensborgs ture og arrangementer beskrives i et årligt program, som kan downloades 

fra www.  En lang række lokale foreninger deltager i aktiviteterne, som ofte gennemføres hvert 

år. 

Der har været en del aflysninger pga. corona. Gennemførte arrangementer/ture i 2021 er 

anført nedenfor. 
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Arrangementer første halvår 2021 

 

DN affaldsindsamlingen har kørt samtidigt over hele landet i mange år. 

 •Affaldsindsamlingen 2021, indsamlet 732 kg, inkl. hvad tilmeldte skoler mv. 

fik indsamlet. Årets DN-mødesteder: Kokkedal Station, Jellerød Have, 

Lergravene i Nivå, KulturStationen i Humlebæk, Fredensborg Station. I 2022: 

uge 13, 28/3 til 3/4.  

•Skovtur i Knurrenborg Vang den 21/3 to ture samme dag, pga. covid-19 

deltagerantal på max 15. 

•Strandsten ved Gilbjerg Hoved, 9/5, 20 deltagere. 

•Nattergaletur til Langstrup Mose, 28/5, 20 deltagere. 

•Høslæt på Skovfogedengen den 29/5 var kun for indbudte, 10 deltagere 

•Kystvandringen 6/6 i samarbejde med Hjerteforeningen 30 deltagere. 

•Geologisk Cykeltur fra Rungsted til Nivå 20/6, 10 deltagere 

•Høslæt på Skovfogedengen 26/6, 20 deltagere. 

Andre aktiviteter i det fri i første halvår 
 •”Gang i Fredensborg” 9/5 for fædre med mindre børn (med far i skoven). 

Emne: Dyrespor  

 •dagsarrangement 29/6 (livet i vandhullet) som led i kommunens 

ferieaktiviteter (naturcamp) for børn. 

•I begyndelsen af juni afholdtes et velbesøgt digitalt møde om Klimakloge 

Haver primært eksemplificeret ved Klimahave3000 i Helsingør. 

Arrangementer i andet halvår 2021 
•Cykeltur til Høje Sandbjerg og Rude Skov 15/8 i samarbejde med 

Cyklistforbundet, 15 deltagere. 

•Byg din egen redekasse 4/9 ved Kelleris, Humlebæk, 24 deltagere 

•Svampetur til Danstrup Hegn 25/9, 15 deltagere. 

•Fugletur til sydenden af Esrum Sø 31/10. 
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•Besøg på Nordfors. Dato ikke fastlagt 

Øvrige udendørs aktiviteter i efteråret 2021 
•Nivådagen 28/8. Befolkningen inviteres til en rundtur langs Nivå-ringen – en 

rute fra Nivå Center rundt om Lergravene, til havnen, til ringovnen og 

malerisamlingen og tilbage til udgangspunktet. DN Fredensborg havde en 

stand med mange besøgende. 

•12/9 Liv i Lergravene (Naturens Dag). Arrangeres af Lergravsforeningen, 

Finde 10 udvalgte planter, sporleg, små dyr i søerne og vandhullerne, fugle i 

børnehøjde. 

Offentligt naturmøde i Toldkammeret i Helsingør 
DN afdelingerne i Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg fokuserede med et stormøde 

25/9 på naturen i de fire kommuner set under et: Hvordan sikrer vi en sammenhæng i naturen 

bl.a. set i lyset af de mange nye boligområder, erhvervsområder og infrastrukturanlæg. De to 

temaer: 

 1) I hvor høj grad vil de fire kommuner udbygge det grønne danmarkskort 

”de grønne korridorer”?  

2) Hvordan vil de 4 kommuner prioritere hensynet til naturen og det åbne 

landskab i forhold til yderligere inddragelse af det åbne land til bebyggelse?  

Ca. 100 deltagere mødtes med prominente kommunalpolitikere fra de 4 kommuner. Her blev 

også diskuteret store græssere og indhegninger i statsskoven, som har vakt hidsig debat i 

Nordsjælland i 2020 og 21 i særligt Gribskov og Helsingør kommuner og internt i DN. 

Samarbejde med kommunens daginstitutions-naturformidler 
Et sæt turfoldere beregnet for daginstitutioner og for forældrene. DOF/Fugleværnsfonden 

bidrager til en folder om strandengene, Lergravsforeningen bidrager til en folder om 

Lergravene i Nivå. DN bidrager til en folder om Knurrenborg Vang.   

Naturfamilier   
Naturfamilier er et DN projekt, der i princippet fungerer uafhængigt af de enkelte 

lokalafdelingers bestyrelser. Man melder sig som naturfamilie til en lukket facebookgruppe. 

Det sker via DN’s hjemmeside. I Fredensborg Kommune var der i foråret vel omkring 40 

naturfamilier.  

Slip haven fri 
”Slip haven fri” videreudvikler ”Giftfri have”, hvor haveejere kunne melde deres giftfri have til 

via en formular elektronisk på en hjemmeside eller en fysisk blanket, fx i forbindelse med et 

marked, hvor den lokale afdeling af DN var til stede. ”Slip haven fri” gennemføres i et 

samarbejde med Rema 1000. 

Haven holdes giftfri. Det er nu et krav, at haven /naturen slippes fri på mindst 20 % af havens 

grønne areal, og at der tilvælges mindst et naturelement til haven. Det anbefales, at man 

undgår at gøde det vilde areal og fortrinsvis vælger hjemmehørende planter-, busk- og 

træarter, som sørger for nektar og pollen til havens insekter gennem hele sæsonen. 

Naturelementerne er: Vand, Gamle træer, Grenbunke, Mange slags blomster, Buske, Døde 

træer,Sten, Jordvold, Varmt og tørt område og Bolig til dyr 

Antallet af elementer angiver en naturscore for haven. Der er pt. tilmeldt ca. 6300 haver med 

et samlet areal på 13,3 km2 med et omlagt areal på 7, 6 km2 og med en naturscore på 7,2. 

Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Gribskov ligger højt, mens Fredensborg ligger i den lavere 

ende blandt kommunerne. Men det kan der gøres noget ved, først gennem vores nyhedsbrev 

og siden ved ”facing”, som anvendt i forbindelse med ”Giftfri have”.   

Danmarks Naturfredningsforening 

DN har ca. 130,000 medlemmer, hovedkontor på Østerbro og 98 lokalafdelinger landet over 

med ca. 1500 aktive. I Fredensborg Kommune er ca. 1300 husstande medlemmer af DN. 
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DN’s Naturpolitik: ”Mere og vildere natur” 
DN’s nye naturpolitik under udarbejdelse er blevet grundigt diskuteret og kommenteret i DN i 

2021 af også DN Fredensborg og behandlet til DN repræsentantskabsmøder i april og nov. 

2021. DN’s overordnede politiske vision for fremtidens natur i Danmark er: Danmarks 

biodiversitet skal senest i 2050 være genoprettet, så menneskelige påvirkninger ikke truer 

arter og naturtyper.  

 
Guldsmed ved Nivaagaard Sø i Lergravene. Det er blandt de mindste, at artsdiversiteten er størst 

 

Robuste økosystemer løfter naturen, afhjælper klimakrisen og har følgende mål:  
”På land er 30 procent af Danmarks areal senest i 2050 beskyttede naturområder for 

biodiversitet. Heraf er to tredjedele – svarende til 20 procent af landarealet – udlagt som 

strengt beskyttet natur med minimal menneskelig indgriben. En tredjedel – svarende til 

10 procent af landarealet – skal være beskyttet natur.” 

 

National DN organisationsstrategi 
Vi har i 2020 og 21 deltaget i workshops med DN præsident, DN´s sekretariat og de andre 

lokalafdelinger vedr. udvikling af national DN strategi 2022-26, som skal fodre den nye DN 

naturpolitik. Organisationsstrategien blev diskuteret indgående i DN – især på de to 

repræsentantskabsmøder i 2021, hvor DN Fredensborg også deltager. Repræsentantskabet er 

DN’s øverste organ. Et gennemgående princip er, at DN søger dialog før kritik. 

Børne- og unge-vision og strategi er integreret i udmøntningen af DN´s organisation. DN 

ønsker at være en troværdig grøn stemme med folkelig opbakning og tydelige natur-, miljø-, 

og klimapolitiske resultater. De organisatoriske ambitioner er at: 

•Forbinde vores lokale og nationale indsatser med fælles dagsordener.  

•Være en konstruktiv partner for alliancer lokalt og nationalt.  

•Stå vagt om naturen til lands og til vands og være talerør for arter og naturområder til 

beskyttelse.  

•Skabe øget engagement og opbakning til vores mærkesager hos befolkningen.  

• Styrke medlemmernes indflydelse på formuleringen af DN-politikker. 

DN´s råstofpolitik 
Det blev på repræsentantskabsmødet i efteråret 2019 på foranledning af Samråd Nordsjælland 

besluttet at udarbejde en DN råstofpolitik. Samrådet har givet fine input med DN Allerød og 

Helsingør som koordinatorer i Nordsjælland og også DN Fredensborg som bidragsyder. 

Arbejdet koordineres nationalt af DN´s sekretariat, som i 2021 kom med et oplæg til DN’s 

råstofpolitik. Vi håber på fremskridt i 2022. 

 

DN Fredensborg 
Det lokale arbejde varetages af en bestyrelse på 12 medlemmer (p.t. 11). Hertil kommer to 

suppleanter (vakante) og 4-5 resursepersoner til afgrænsede opgaver. Vores indsatser og 
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arrangementer fik lokal presseomtale i 2021 i UgeNyt Fredensborg og Frederiksborg Amts Avis, 

men der er plads til forbedringer. 

 

Bestyrelsens arbejder inden for syv hovedområder:  

 

•indflydelse på politik og strategier,  

•sagsbehandling,  

•projekter,  

•formidling,  

•naturpleje,  

•arrangementer/ture,  

•deltagelse i råd, nævn og netværk.  

 

Vi er i tæt dialog med DN’s sekretariat omkring sager og kurser og samarbejder med de andre 

DN afdelinger i Samråd Nordsjælland. Kommunen administrerer efterhånden — efter mange 

års dialog med DN – sagerne under hensyntagen til miljøet. Vi har således til mange sager 

ingen kommentarer. 

 

Vi er i kontakt med Fredningsnævn, Planklagenævn og lodsejere m.v. omkring sager, projekter 

og forskellige miljø- og landzonetilladelser og deltager i borgermøder med kommunen, lokale 

foreninger og borgere.  

 

Borgere henvender sig til os vedr. naturtilstanden i Fredensborg Kommune og mulige 

projekter– fx en bålhytte eller et kulturhus. Gode initiativer som DN Fredensborg ikke har 

resurser til at koordinere men gerne vil anbefale. 

 

Nogle henvendelser har dog karakter af efterspørgsel på konsulentbistand i uenigheder med 

kommune eller/og andre borgere. Det kan vi naturligvis ikke gå videre med, hvis der ikke er 

særlige naturhensyn. 

 

Bestyrelsen har holdt 10 ordinære bestyrelsesmøder i 2021, hvoraf møderne i første halvår 

2021 var digitale pga. corona. Udgangspunktet er månedlige møder. Herudover har de enkelte 

arbejdsgrupper holdt en del møder, ligesom der er tæt samarbejde ml. formand og 

næstformand omkring fordeling af sager og opgaver.  

Organisation og udvikling i DN Fredensborg 
De overordnede mål for organisationsudvikling i DN Fredensborg er decentralisering, 

transparens i indsatserne og øget aktivering og rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.   

Bestyrelsen er struktureret med et formandskab bestående af formand og næstformand samt 

koordinatorer for fire arbejdsgrupper: sager, formidling, naturmøde og naturpleje. 

 

Gruppekoordinatorene samordner gruppernes arbejde og refererer til bestyrelse og formand. 

Et realistisk ambitionsniveau er helt afgørende. Detaljerede dagsordner til bestyrelsesmøder 

med status på projekter og sager fungerer som en slags internt nyhedsbrev for bestyrelsen. 

 

Nye medlemmer får velkomstbrev, vores hæfte ”Naturen i Fredensborg Kommune”, 

afdelingsfolderen og folderne om kommunens fire fredninger. En central udfordring for 

fremtiden er at sikre, at DN Fredensborg har tilstrækkeligt med bærende kræfter til det 

forestående generationsskifte. 

 

DN Fredensborgs grundige organisationsanalyse i 2014-15 og 2018-19 med strukturer, 

mandater og processer har stadigvæk ikke den store interesse i bestyrelsen. 

 

Formandskabet prøver derfor med enkle oplæg vedr. mandater for bestyrelse og grupper og 

principper omkring arbejdet i bestyrelsen.  Bestyrelsesmedlemmer og resursepersoner knyttes 

til fagområder, som danner basis for løbende fordeling af sager af formandskabet til særligt 

interesserede. Oversigten giver samtidigt et billede af de emner, DN Fredensborg beskæftiger 

sig med. 
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Digitale platforme, medier og publikationer 
DN Fredensborgs digitale nyhedsbreve, websider og Facebook sider informerer om især 

høringssvar, sager og DN Fredensborgs arrangementer præsenteret i et turprogram. Særligt 

de digitale nyhedsbreve er nyttige til opsummering af vores vigtige høringssvar, som borgere, 

interessenter og politikere kontakter os om.  

 

Vi har i årets løb gjort indført Zoom møder som en naturlig del af arbejdsgangen. Det kniber 

stadigvæk for afdelingen at gøre effektivt brug af Podio, som er DN´s sagsbehandlingssystem 

og debatforum. 

 

Vi har optrykt et opdateret oplag 2021 af vores hæfte ”Naturen i Fredensborg Kommune”, som 

beskriver naturen og indsatserne. Hæftet kan bl.a. hentes på kommunens biblioteker og i 

Aarstidernes gårdbutik i Humlebæk. 

 

 
 

Samarbejde med Nivaagaards Malerisamling 
Vi samarbejder med Nivaagaards Malerisamling omkring foredrag, ture og arrangementer. 

Arrangeret sammen med museet deltog vi 11/8 på en offentlig gåtur i Nivå Ådal med professor 

i biodiversitet Carsten Rahbek fra Københavns Universitet med ca. 20 deltagere og stort fagligt 

udbytte.  

 

Desuden har vi stillet vores hæfte ”Naturen i Fredensborg Kommune” til rådighed for museets 

aktivitetsprogram ”Tegn i Naturen” over flere måneder i Nivaagaards park med inspiration fra 

landskabets vidder, detaljer og lys. 

 

Tak for 2021 
En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og resursepersoner for en velkvalificeret indsats i 

2021 trods de svære betingelser med corona i det første halvår. Også tak for konstruktivt 

samarbejde til kommunen, lokale samarbejdspartnere og borgere i Fredensborg Kommune. 

 

Fremtiden 
Vi vil i 2022 og fremover bl.a. kommentere kommunens initiativer og følge op på natur og 

klimasikring i Fredensborg Kommune. Det drejer sig især om implementeringen af de 8 

kommunale handleplaner dækkende de 8 temaer i Grøn Politik og særligt handleplanen for 

temaet biodiversitet og klimaplanen. DN Fredensborgs fokus i kommunens Grøn Politik bliver 

dog på de 5 strenge under temaet biodiversitet: 

  

1. Skabe store sammenhængende naturområder  

2. Understøtte indsatser, der fremmer biodiversitet i landbruget  

3. Øge biodiversitet i byerne  

4. Øge biodiversiteten på kommunale arealer  

5. Overholde miljømål i vandløb, søer og Øresund  
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Derudover vil vi følge op på naturovervågning og kommunens digitale biodiversitetsplan med 

de langsigtede indsatser. 

 

Kommunen har på flere af politikkens 8 temaområder et tæt samspil med de kommunale 

selskaber Norfors, Fredensborg Forsyning og NSPV. Samarbejdet spiller en afgørende rolle i 

implementeringen af politikken, som giver et klart mandat til selskabernes indsats, og vi kan 

være i dialog her. 

 

Andre interesseområder i 2022 vil være rekreative stier, projekter under ”Danmarks vildeste 

kommune”, måske beskyttelsesindsatser for grundvand i bolignære områder, nye infrastruktur 

planer, færdiggørelse af DN’s egen råstofpolitik, Grønt Danmarkskort og eventuelt gadekær i 

landsbyerne, som Landsbyrådet har taget op. 

 

Vi forventer en endelig afgørelse i 2022 på det store fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser, 

som desværre har mødt en del politisk modstand. Tages stien ud af fredningsforslaget kommer 

vi til at arbejde med en klage til Planklagenævnet.  

 

Den organisatoriske udvikling og strategiske planlægning i DN Fredensborg vil også dreje sig 

om nytænkning af naturformidlingen. Vi afholder en række arrangementer, som der 

traditionelt er publikum til og desuden enkelte helt nye. Dertil satser vi på udvikling af tilbud 

til målgruppen børn og familier. Vi vil gerne formidle viden om natur og naturglæde til denne 

gruppe, som vi ikke har godt nok fat i. Vi ønsker desuden at udbrede kendskabet til DN 

Fredensborg gennem deltagelse i offentlige arrangementer.  

 
Jens Søndergaard 

Formand  

DN Fredensborg 

 

Bilag 1: DN Fredensborg i fora, råd og netværk 
 

 Klimarådet (kommunen). Klimarådet understøtter den grønne omstilling i samarbejde med 

borgerne, erhvervsliv og organisationer. To årlige møder og forskellige arrangementer. 

 

 Samrådet Nordsjælland er forum for udveksling af erfaringer ml. DN afdelinger i Nordsjælland 

med 4 møder årligt.  

 

 DN landsdækkende repræsentantskabsmøde (DN´s øverste organ) – 2 årlige møder. Vedtagelse 

af aktivitetsplan, budget og valg til hovedbestyrelse mm., 2 digitalt/fysiske møder 24-25 april og 

20-21 nov. 2021. 

 

 DN Skovnetværk – årlig ekskursion til et skovdistrikt med oplæg, diskussioner og feltbesøg og 

løbende dialog på et workspace i Podio. Netetværkstræffet fandt sted 25-26 sep. 2021 på Møn. 

 

 DN nye Naturparknetværk — årlig ekskursion m.m. med oplæg, feltbesøg og dialog på et 

workspace i Podio. I 2021 netværkstræf i Fredericia 28-29 aug. med besøg til Naturpark Lillebælt.  

 

 DN Naturplejenetvæk – formålet er at få plejet mere natur gennem egen pleje, vidensdeling om 

pleje samt gennem påvirkning af lodsejere og myndigheder. 

 

 Grønt Råd (kommunen) – 4 årlige møder heraf et med politikerne fra PMK-udvalget.  I Grønt Råd 

sidder kommunens forvaltning, et medlem udpeget af byrådet, NST Nordsjælland og lokale 

foreninger. Fire møder i 2021 heraf det første digitalt. 

 

 Dialogforum mellem NST Nordsjælland og Samrådet Nordsjælland med et årligt møde i feb. 2021. 

Samrådet Nordsjælland har en repræsentant i NST Nordsjællands brugerråd. DN Fredensborg 

deltager gennem Samrådet i DN’s samarbejdsforum om Naturnationalpark Gribskov.  
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Bilag 2: Stregkort over Fredensborg Kommune. 
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Grønholt Voldsted 
 

 

 

Skovene er fyldt med kultur og historiske spor. Her er det Voldstedet i Grønholt Vang tæt ved Præstemosevej og ikke 

langt fra Skovfogedengen, hvor DN Fredensborg arrangerer høslæt. Grønholt Voldsted blev bygget i middelalderen, 

restaureret i 1936-38 og er i dag et fredet fortidsminde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne DN Fredensborg Årsberetning 2021 fremlægges og diskuteres på DN Fredensborgs årsmøde 25/11 2021 kl. 
19.30 på KulturStationen i Humlebæk. Formanden for bestyrelsen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland giver på 

årsmødet 2021 status på nationalparken. Alle er velkomne. Herefter følger den vedtægtsbestemte dagsorden med 
bl.a. valg til DN Fredensborgs bestyrelse. 

 
Det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde finder sted 13/1 2022.  

 

DN Fredensborg Årsberetning 2021 kan downloades fra: www.fredensborg.dn.dk. 
 

 


